REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków
szkolno-wychowawczych arch. częstochowskiej.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie ozdoby choinkowej nawiązującej do
Jubileuszu Zakonu Paulinów - 750.rocznicy śmierci założyciela bł. Euzebiusza (może być
nawiązanie do posługi zakonników, do ich historii, do patriarchy św. Pawła Pierwszego
Pustelnika itp.)
W związku z pandemią szkoły nie przygotowują ozdób do udekorowania całego świątecznego
drzewka a jedynie jedną ozdobę (wybraną w wewnątrzszkolnym konkursie), wykonaną
samodzielnie przez ucznia (lub wspólnie z rodziną) w domu.
Ozdoby mogą być wykonane dowolną techniką i z różnych materiałów odpornych na warunki
atmosferyczne (wiatr, deszcz, śnieg itp.). Ich wymiar nie może być większy niż 30 cm x 30 cm.
Ozdoba musi mieć umieszczoną informację z nazwą placówki, do której uczęszcza autor pracy.
Musi też znaleźć się na niej uchwyt pozwalający umieścić ją na drzewku.
Placówki nie przysyłają do organizatora imion i nazwisk autorów ozdób. Nazwiska laureatów
zostaną upublicznione po rozstrzygnięciu konkursu po zastosowaniu przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych.
3. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmowane są od 25 listopada 2020r. do 4
grudnia 2020r pod adresem mailowym: konkurs@radiojasnagora.pl tel. 34 37 77 506 lub 34
37 77 504 (w godzinach od 9.00 do 17.00).
Należy podać nazwę i adres placówki (szkoły, przedszkola, ośrodka szkolnowychowawczego), imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktu z organizatorem.
4. Ozdoby z dokładnym opisem nazwy placówki należy dostarczyć w nieprzekraczanym
terminie do 18.12.2020. na adres Radia Jasna Góra (w godzinach od 9.00 do 17.00), ul. O. A.
Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.
UWAGA: decyduje data dostarczenia ozdoby (nie np. jej wysłania – do 18.12 musi być w Radiu
Jasna Góra )
5. Ozdoby choinkowe pozostaną na Jasnej Górze. Placówka, zgłaszając ozdobę do udziału w
Konkursie, udziela Organizatorowi prawa do publikacji jej zdjęć w mediach
społecznościowych i na stronach internetowych.
6. Ozdoby zostaną uroczyście zawieszone, przez wskazane przez organizatora osoby, na
jasnogórskiej choince 21 grudnia 2020 r.
7. Wybór najpiękniejszych trzech ozdób odbędzie się przez specjalnie powołaną przez
organizatora Komisję Konkursową oraz poprzez głosowanie online - o szczegółach głosowania
online organizator poinformuje zgłoszone placówki w terminie późniejszym. Nagrody
otrzymają – szkoły i autorzy ozdób – zdobywcy trzech pierwszych miejsc.

8. O dacie i miejscu ogłoszenia wyników Konkursu oraz rozdania nagród uczestnicy zostaną
poinformowani.
9. Informacje o konkursie na: www.radiojasnagora.pl, www.jasnagora.com,
www.jasnagora.pl

